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Geach t col lege, 

In het bestuursover leg van de Veren ig ing van Cont rac tanten van 6 jun i j l . is besloten o m alle 

Brabantse gemeen ten te in formeren over de onts tane si tuat ie met betrekking tot de vo lumepl icht voor 

aan lever ing van huishoudel i jk restafval in de huid ige verwerk ingscont rac ten met At tero. 

A ls bi j lage treft u hierbij dan ook een raadsinformat iebr ief aan , con fo rm de a fspraken in het 

Por tefeui l lehoudersover leg Mil ieu en Afva l op 24 jun i j l . . Deze informat ie kunt u gebru iken o m uw 

gemeen te raad te in formeren. 

Wi j gaan ervan uit u h iermee vo ldoende te hebben ge ïn fo rmeerd . Mocht u nog vragen hebben , dan 

kunt u contact o p n e m e n met Irene Koch, te lefonisch bere ikbaar via 076 - 50 27 220. 
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G e m e e n t e 

G e m e e n t e r a a d e n co l lege v a n B en W 

Datum 
23 juni 2014 
Bijlage(n) 

Ons kenmerk 
70100045 
Uw kenmerk 

Telefoonnummer 
(0485) 338 349 
Registratienummer 

Contactpersoon 
Mark van Rijn 
Onderwerp 
Raadsinformatie brief VvC-ASB 

Geachte gemeenteraad en college van B en W, 

M e t deze br ief w o r d t u als (n ieuw) raadslid of (n ieuwe) we thoude r geïn formeerd over de lopende 
overeenkomsten van de Brabantse gewesten en A t te ro (voorheen Essent Mi l ieu) voor de verwerk ing 
van (fi jn en grof) huishoudel i jk restafval (HRA) en groente- , f ru i t - en tu inafva l (GFT). Daarnaast w o r d t 
u geïn formeerd over de rol en taken van de Vereniging van Contractanten Afvalstur ing Brabant. Op 3 
maart j l . bent u middels een raadsinformat ie brief, met als onde rwerp 'Vo lumepl icht HRA', door de 
Vereniging van Contractanten Afvalstur ing Brabant geïn formeerd over de onts tane si tuat ie met 
betrekking t o t de vo lumepl icht voor aanlevering van HRA. 

1. Inleiding 
Op grond van de W e t mi l ieubeheer hebben gemeenten de zorgpl icht voor het inzamelen van 
huishoudel i jk afval, waaronder het (grof) huishoudel i jk restafval en het huishoudel i jk GFT. De 
gemeenten zijn vervolgens gehouden dit ingezamelde afval op een mil ieuhygiënisch ve ran twoorde 
wi jze te laten verwerken . De kosten die samenhangen met de inzameling en verwerk ing van 
huishoudel i jk afval kunnen de gemeenten via de afva ls to f fenhef f ing bij de huishoudens in rekening 
brengen. 
Voor de verwerk ing van het ingezamelde HRA en GFT hebben alle gemeenten in Noord-Brabant - via 
hun gewestel i jk samenwerk ingsverband - overeenkomsten met A t te ro (per 1 ok tober 2009 de 
rechtsopvolger van Essent Mi l ieu , zelf per 18 december 2001 de rechtsopvolger van Afvalstur ing 
Brabant) . Deze overeenkomsten s tammen uit het midden van de jaren negent ig. M e t ogen van toen 
waren het overeenkomsten die voor de op dat m o m e n t voorz ienbare toekomst vo ldeden aan de 
eisen en wensen van de gemeenten en gewesten. De afgelopen jaren is duidel i jk geworden dat de 
overeenkomsten niet meer vo ldoen aan de huidige si tuat ie. 

2. Historie 
Voor een goed begrip van de huidige contractuele s i tuat ie is het onvermi jde l i jk een blik te w e r p e n in 
de geschiedenis van de afva lverwi jder ing in Noord-Brabant . Voor het overzicht is deze geschiedenis 
verdeeld in v ie r t i j dvakken : 
2.1 afva lverwi jder ing op gemeente l i jke schaal ( tot 1979), gekenmerkt door gemeente l i jke 

s tor tp laatsen; 
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2.2 afvalverwi jder ing op gewestel i jke schaal (1979-1991), gekenmerkt door de opschaling 
van het s tor ten van afval naar de gewestel i jke schaal; 

2.3 afvalverwi jder ing tussen gewestel i jke en provinciale schaal (1991-1999), gekenmerkt 
door de in t roduct ie van de gescheiden inzameling van GFT gevolgd door composter ing 
en verbranding als verwerkingswi jze voor het HRA; 

2.4 afvalverwi jder ing op provinciale schaal (na 1999), gekenmerkt door het in één hand 
brengen van alle afvalverwi jder ingsact iv i te i ten b innen de provincie. 

Het laatstgenoemde t i jdvak is nog onder te verdelen in dr ie subt i jdvakken: 
A. de per iode 1999 to t en met 2004 met een voornamel i jk toe tsende rol voor de afvalaanbiedende 

overheden; 
B. de per iode 2005 t o t en met 2009 met naast een toetsende rol een meer actieve rol voor de 

afvalaanbiedende overheden; 
C. de per iode 2010 en verder met een sterker s turende rol voor de afvalaanbiedende overheden. 

2.1 Afvalverwijdering op gemeentelijke schaal (tot 1979) 
Het t i jdvak van de afvalverwi jder ing op gemeente l i jke schaal is ongeveer de per iode vóór 1979. 
Toenter t i jd hadden de gemeenten ieder voor zich een of meerdere stor tp laatsen op hun 
grondgebied l iggen, niet zelden in oude zandwinn ingput ten . Ter i l lustrat ie: de provincie Noord-
Brabant kent in to taa l zo'n 600 voormal ige (gemeentel i jke) stor tp laatsen. Deze stor tp laatsen kenden 
geen mil ieuhygiënische voorzieningen en stor ten was goedkoop: f l . 5,- per m 3 . 
In de Afva ls to f fenwet van 1977 we rd aangedrongen op regionale samenwerk ing op het gebied van 
afvalverwi jder ing. Onder druk van een groeiend mi l ieubewustz i jn we rd op provinciaal niveau beleid 
on tw ikke ld dat e r t o e heeft geleid dat s tor ten op stor tp laatsen zonder mi l ieuvoorzieningen niet 
langer mogel i jk was. Om de invester ingen in mil ieuhygiënische voorzieningen te kunnen dragen 
hebben de toenmal ige gewesten (gemeentel i jke samenwerk ingsverbanden) gewestel i jke 
stor tp laatsen opger icht o m de door de gemeenten ingezamelde afvalstof fen op een mil ieuhygiënisch 
ve ran twoorde wi jze te verwerken . Door samen te werken kon het afval ef f ic iënter en goedkoper 
w o r d e n verwerk t . 

2.2 Afvalverwijdering op gewestelijke schaal (1979-1991) 
De nog in gebruik zijnde gemeente l i jke stor tp laatsen zijn zo snel mogel i jk a fgebouwd. Het door o f 
namens de gemeenten ingezamelde afval is vervolgens aangeboden op de gewestel i jke 
stor tp laatsen. Ook is met de mot ie Lansink (Ladder van Lansink) in 1979 een voorkeursvolgorde 
aangebracht in de afvalverwi jder ing. Waar s tor ten op de laatste t rede staat, verbranden op de 
voor laatste en composteren daar weer boven; prevent ie, het voo rkomen van afval, staat bovenaan 
de ladder. U i twerk ing van deze mot ie in provinciaal beleid heeft er - door de kapitaalsintensieve 
vo rmen van afvalverwerk ing waar het hier o m gaat - in 1991 toe geleid dat alle Brabantse 
gemeenten (samenwerkend in gewesten) en de Provincie Noord-Brabant gezamenli jk de N.V. Sturing 
Afva lverwi jder ing Noord-Brabant (Afvalstur ing Brabant of ASB) hebben opgericht. Daarmee begint 
het t i jdvak van afvalverwi jder ing tussen gewestel i jke en provinciale schaal. De NV Afvalstur ing 
Brabant was een logistieke en administ rat ieve organisatie op provinciale schaal. Aandeelhouders 
waren de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten . Het streven van NV Afvalstur ing 
Brabant was een doelmat ige en mil ieuhygiënisch ve ran twoorde verwerk ing van a fva ls t romen. Om 
haar taak opt imaal te kunnen vervul len heeft NV Afvalstur ing Brabant langlopende contracten 
afgesloten voor HRA en GFT. 

2.3 Afvalverwijdering tussen gewestelijke en provinciale schaal (1991-1999) 
ASB had t o t taak het doe lmat ig en mil ieuhygiënisch doen verwerken van afva ls t romen in Noord -
Brabant. In dat kader heeft ASB de Overeenkomst inzake het verbranden van afval uit de provincie 
VvC ASB, 23 juni 2014 2 
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Noord-Brabant afgesloten met NV Afvalverbranding Zuid-Neder land (AZN) (hierna 
verwerk ingsovereenkomst) en contracten voor het verwerken van GFT met verschi l lende GFT 
verwerkers . 
In 1993 wi lde Noord-Brabant een slag maken in de afvalverwerk ing. Besloten werd o m een 
verbrandingsoven te bouwen , waarbi j de Brabantse gewesten zich garant stelden voor 51 /60 deel 
van de nominale capaciteit van 600 ki lo ton per jaar over een per iode van 20 jaar (van 1 februar i 1997 
t o t 1 februar i 2017). Dus 20 * 510 ki lo ton t e r afdekking van de investeringslasten. Hiertoe zijn een 
twee ta l cont racten opgesteld, namel i jk de hierboven al genoemde verwerk ingsovereenkomst en de 
Overeenkomst inzake het aanleveren en verwerken van brandbaar afval (hierna 
aanbiedingsovereenkomst) . De laatste is een overeenkomst tussen de indiv iduele Brabantse 
gewesten en NV Afvalstur ing Brabant. De loopt i jd is geli jk aan die van de verwerk ingsovereenkomst , 
namel i jk t o t 1 februar i 2017. 

In 1996 heeft ASB met de gewesten de Dienstverleningsovereenkomst inzake het aanbieden en 
verwerken van gft-afval (hierna DVO-GFT) gesloten. De DVO-GFT had een loopt i jd t o t 6 mei 2012. 

De afvalverwi jder ing is te kenmerken als overhe idsgedomineerd: 

gemeenten 

gewesten 

overheid 

gewestelijke GFT-verwerking 

gewestelijke stortplaats 

ZNC-Moerdijk 

AZN 
80yo- belang 

Van Kaathoven 

Essent Milieu (Attero) 

Het succes van verbranden en composteren had echter als keerzijde dat de hoeveelheid te stor ten 
afval zodanig afnam dat een rendabele explo i tat ie van de gewestel i jke stor tp laatsen steeds minder 
mogel i jk was. Nadat pogingen o m t o t een overhe idsgedomineerd provinciaal stor tbedr i j f t e komen 
t o t twee maal t oe zijn mislukt word t op 22 maart 1999 door de gewesten, PNEM/MEGA-groep (later 
opgegaan in Essent, een van de rechtsvoorgangers van At te ro) en de Provincie Noord-Brabant de 
Intentieverklaring tot samenwerking in de afvalverwijdering op provinciaal niveau in Noord-Brabant 
onder tekend . Naast de overdracht van de stor tp laatsen en alle andere onderde len van de 
verwi jder ingketen , was onderdeel van de in tent ieverk lar ing de overdracht van de aandelen in ASB 
aan At te ro , inclusief de door ASB aangegane contractuele rechten en verpl icht ingen. Daarmee begint 
het t i jdvak van de afva lverwi jder ing op provinciale schaal. 

2.4 Afvalverwijdering op provinciale schaal (na 1999) 
Bij de jur id ische u i twerk ing van de Intent ieverk lar ing gaat het o m het aanpassen van de 
overeenkomsten aan de veranderde eigendomsverhoudingen: het Addendum bij de 
verwerk ingsovereenkomst , het Addendum bij de DVO-GFT en de opr icht ing van de Vereniging van 
Contractanten Afvalstur ing Brabant (VvC) (zie Ş2.5). Beide Addenda kenden als een bijlage een 
ta r ievenmode l bepalend bij de vaststel l ing van de ta r ieven. 

De afva lverwi jder ing verschui f t van overhe idsgedomineerd naar At te ro -gedomineerd : 

VvC ASB, 23 juni 2014 
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overheid 

gemeenten 

gewesten 

de VvC 

ję gewestelijke GFT-verwerking ZNC-Moerdijk 

gewestelijke stortplaats 

ASB AZN 
80%-belang 

Van Kaathoven 

Essent Milieu (Attero) 

A. Periode 1999 t.e.m. 2004 
In de per iode t .e .m. 2004 bestond de rol van de VvC met name uit het toetsen of de 
ta r ievenmodel len voor het vaststel len van de aanbiedingstar ieven voor het (grof) huishoudel i jk 
restafval en het gft -afval door Essent Mil ieu (de directe rechtsvoorganger van Attero) correct werden 
toegepast. 

B. Periode 2005 t.e.m. 2009 
In 2005 werd meer en meer duidel i jk dat de oorspronkel i jke overeenkomsten en de daaraan 
gehechte ta r ievenmodel len de gemeenten beperkten in hun (veranderende) beleidsdoelstel l ingen. 
De VvC heeft daarop besloten een meer actieve rol in de belangenbehart ig ing t e gaan spelen 
hetgeen zich ui t te in het naar zich toe t rekken van het secretariaat, het jur id isch en markt technisch 
( laten) toe tsen van de overeenkomsten en het opstel len van een st rategiedocument . Gewenste 
aanpassingen bleven echter achterwege door de op aandeelhouderswaarde ger ichte koers van het 
moederbedr i j f van Essent Mil ieu (Essent). Dat le idde er toe dat de gemeenten en gewesten in 2005 
voornemens waren gebruik te maken van de eerste mogel i jkheid t o t ui ts tappen uit de 
overeenkomsten in 2012, rekening houdend met de opzegtermi jn van v i j f j aa r . 

C. Periode 2010 en verder 
De verkoop van Essent aan energiebedr i j f RWE, zonder het onderdeel Essent Mil ieu (na deze 
afspli tsing At te ro geheten) , bood nieuwe mogel i jkheden. Doordat de gewesten geen gebruik 
maakten van het u i ts tapmoment van 6 mei 2012 was het mogeli jk nadere afspraken ten aanzien van 
de DVO-GFT te maken met betrekking t o t duurzaamheid en tar iefste l l ing. Deze afspraken, die zijn 
neergelegd in het zo genoemde Addendum 3, gelden voor de meeste Brabantse gemeenten t o t 1 
februar i 2017. 

De afspraken zouden als voorbeeld dienen voor nadere afspraken met betrekking t o t de 
verwerk ingsovereenkomst . Argumenten hiervoor zouden zijn dat de vo lumeverp l ich t ing in de 
verwerk ingsovereenkomst de gemeenten beperkt in hun duurzaamheidsambi t ie en het hoge 
aanbiedingstarief. 
Door een klein, doch wezenl i jk verschil tussen de overeenkomsten voor GFT respectieveli jk voor HRA 
bleek een één-op-één verta l ing van Addendum 3 naar de verwerk ingsovereenkomst jur id isch niet 
mogel i jk. Bovendien stu i t ten wijzigingen in de overeenkomst en /o f ta r ievenmode l op 
aanbestedingsrechtel i jke bezwaren. 

Vervolgens heeft At te ro een al ternat ie f ge fo rmu lee rd : inbesteding. In di t al ternat ief zouden 
Brabantse gemeenten de mogel i jkheid hebben de huidige aanbiedingsovereenkomst voor het HRA 

VvC ASB, 23 juni 2014 4 
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met A t te ro te beëindigen door aandelen At te ro te verwerven en gel i jkt i jd ig in te besteden bij A t te ro . 
A t te ro stelde als voorwaarde voor het u i tvoeren van di t t raject dat de dee lnemende gemeenten 5096 
van het vo lume huishoudel i jk restafval van alle Nederlandse k lantgemeenten ver tegenwoord igden. 

Dit inbestedingsal ternat ief heef t geleid t o t een ui tgebreide discussie en analyses over de 
(meer)waarde van een dergel i jke construct ie voor de Brabantse gemeenten en t o t onderzoeken door 
de VvC (in samenwerk ing met andere k lantgroepen) naar de waarde van A t te ro vanui t het 
k lantperspect ief . Ui teindel i jk hebben onvo ldoende gemeenten (bu i ten, en deels binnen Brabant) 
gekozen voor het verwerven van aandelen, met als a rgument dat gemeenten geen rol voor zich 
zagen weggelegd in de e indverwerk ing. A t te ro heeft het inbestedingstraject aan het eind van 2012 
stopgezet. Overigens was in Brabant een groot gedeel te van de gemeenten we l voor inbesteden. 
Deze gemeenten ver tegenwoord igden ru im 5596 van het vo lume HRA van de Brabantse gemeenten . 

2.5 Rol Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VvC) 
De belangen van de Brabantse gemeenten op het gebied van de verwerk ing van HRA en GFT zijn t o t 
de overname van desti jds Essent Mi l ieu (directe rechtsvoorganger van A t te ro ) dus behart igd in de 
NV Afvalstur ing Brabant. Me t de verkoop van de aandelen NV Afvalstur ing Brabant (ASB) aan Essent 
Mi l ieu op 18 december 2001 is een n ieuwe contracts i tuat ie on ts taan, waarb i j t e r aanvul l ing van de 
bestaande overeenkomsten "he t addendum 2001 en ta r ievenmode l " is toegevoegd. M e t deze 
verkoop is besloten een Vereniging van Contractanten Afvalstur ing Brabant (VvC-ASB) op te r ichten 
o m de gemeenschappel i jke belangen van de Brabantse gemeenten - via samenwerk ingsverbanden 
in de VvC ver tegenwoord igd - t e behart igen. In deze vereniging zijn alle Brabantse gemeenten 
ver tegenwoord igd door de gemeente l i jke bestuurders die het gewest of de regio 
ver tegenwoord igen. De leden zijn de gewesten, die zich hebben verpl icht in de VvC te part ic iperen 
voor de duur van de overeenkomsten. De verenig ing heef t een onafhankel i jke voorz i t ter . De 
voorz i t ter is tevens ver tegenwoord iger van een gewest. De bestuurl i jke overleggen w o r d e n ambte l i jk 
voorbere id door de kerngroep waar in de gewesten ambtel i jk zijn ver tegenwoord igd . 

De VvC behart igt de belangen van de gemeenten en de gewesten door middel van: 
een adviesrecht met betrekking t o t de wi jz iging van, dan we l aanvul l ing van cont racten 
tussen haar leden en AB; 
een b indend adviesrecht me t betrekking t o t de tar ieven voor het verwerken van 
huishoudel i jk restafval waarb i j als u i tgangspunt geldt het Brabant brede kostpr i jsmodel voor 
huishoudel i jk restafval en het ta r ievenmode l voor GFT-afval. Hier toe cont ro leer t de 
verenig ing de verwerk ingstar ieven, die aan de hand van een modelberekening jaarl i jks t o t 
stand komen. 

In geval van wi jz iging, aanvul l ing dan we l ver lenging van de overeenkomsten ve rwoo rd t de VvC het 
gezamenl i jke s tandpunt van de gewesten tene inde de gezamenl i jke belangen te behart igen. 

De werkwi jze van de VvC is het houden van vergader ingen, het (doen) u i tvoeren van onderzoek en 
het commun ice ren met haar leden en andere belanghebbende par t i jen, zoals A t te ro . De vereniging 
heef t diverse afvalcongressen georganiseerd om de leden en gemeenten te in fo rmeren en mee te 
laten denken over belangri jke onde rwerpen , zoals GFT 2012 (2009), Brabant van grijs naar groen 
(2010), van grijs naar grondstof (2011) en van klant naar koning ( inbesteden versus aanbesteden 
(2012). 

3. Overzicht contracten en Addenda 
Omdat in de loop van de t i jd na de oorspronkel i jke overeenkomsten ook een aantal addenda aan de 
overeenkomsten zijn gehecht, volgt h ieronder een overzicht. 

VvC ASB, 23 juni 2014 
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De individuele gewesten hebben met t oen nog Afvalstur ing Brabant (ASB) een twee ta l 
aanbiedingsovereenkomsten gesloten: 

1) Overeenkomst inzake het aanleveren en verwerken van brandbaar afval (1993); 
2) Dienstver leningsovereenkomst inzake het aanbieden en verwerken van GFT-afval. 

Bij de verkoop van ASB aan At te ro (voorheen Essent Mil ieu) zijn aan de overeenkomsten de 
respectievel i jke addenda en ta r ievenmodel len gehecht: 

1) (a) Addendum bij de Overeenkomst inzake het aanleveren en verwerken van brandbaar 
huishoudel i jk afval en (b) Tar ievenmodel huishoudel i jk afval ; 

2) (a) Addendum bij de Dienstver leningsovereenkomst inzake het aanbieden, overslaan en 
verwerken van GFT-afval en (b) Tar ievenmodel GFT-afval. 

Daarna zijn o m verschi l lende redenen nog een aantal addenda opgesteld. In bijlage 1 is een overzicht 
opgenomen van de overeenkomsten en Addenda inzake de aanbieding en verwerk ing van HRA en 
GFT. 

3.1 Juridische procedures GFT 
Op 26 november 2010 heeft Shanks (onder andere moederbedr i j f van Orgawor ld) zelfstandig dan wel 
via advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann alle gewesten en het merendeel van de Brabantse 
gemeenten gedagvaard in zowel een bodemprocedure als een kort geding. Shanks veronderste l t dat 
met de onder teken ing van het addendum een aanbestedingspl icht ige opdracht ten onrechte niet zou 
zijn aanbesteed. Shanks eist daarin verniet ig ing respectieveli jk opschor t ing van de 
Dienstver leningsovereenkomst GFT en het aanbesteden van de verwerk ing van GFT. De gedaagde 
gewesten en de gemeenten hebben de VvC gemacht igd t o t het voeren van verweer in beide 
procedures en hebben ingestemd met het verdelen van de (externe) kosten van jur id ische 
onders teuning naar rato van inwoneraanta l . 

Op 15 januar i 2013 heeft Shanks haar memor ie van grieven ingediend nadat Shanks op 9 november 
2012 appel tegen het op 24 oktober ui tgesproken vonnis heeft ingediend. Op 26 maart 2013 hebben 
de gewesten en de gemeenten hun memor ie van an twoo rd ingediend met daarbi j de verwacht ing 
dat Shanks opn ieuw pleidooi zou vragen. Dat is echter niet gebeurd. De da tum waarop het hof arrest 
zou wijzen is een aantal malen verplaats. Hierdoor is in 2013 geen arrest gewezen in het hoger 
beroep van de bodemprocedure . 

Naast het kort geding en de bodemprocedure hebben Shanks Neder land BV en Orgawor ld BV op 22 
februar i 2011 een klacht met betrekking t o t vermeende staatssteun ingediend bij de Europese 
Commissie. Zij stel len dat At te ro onrechtmat ige staatssteun verkr i jg t , doorda t At te ro de opdracht 
voor het verwerken van GFT zonder een Europese aanbesteding heef t verkregen en in 2001 is 
gepr ivat iseerd. Daarnaast stel len zij dat de verwerk ingskosten voor GFT niet mark tcon fo rm zijn. Op 9 
november 2011 heeft de Europese Commissie voor lop ig geconcludeerd dat er geen sprake is van 
staatssteun. 

3.2 Aanzegging juridische procedure HRA 
Op 2 1 apri l 2011 heeft Stibbe advocaten, namens haar cl iënte SITA ReEnergy Roosendaal BV (SITA), 
aan de gewesten en gemeenten een aanzegging met rechtsgevolg gestuurd o m hen t e laten 
bevestigen dat gewesten noch gemeenten met At te ro in onderhandel ing zouden t reden over een 
eventuele ver lenging van de dienstver leningsovereenkomst voor HRA. Aanleiding van deze 
aanzegging was dat SITA vernomen had dat gemeenten voornemens waren o m de overeenkomst 
met At te ro voor de verwerk ing van HRA onderhands t e ver lengen. Deze onderhandse ver lenging 
w o r d t in de volgende paragraaf nader toegel icht . Deze procedure heeft een - v o o r l o p i g - e i n d e 
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gekregen in een reactie van de VvC aan Stibbe op hun bezwaarschr i f t ten aanzien van het niet 
verst rekken van documenten . Aangezien het restafval opn ieuw Europees is aanbesteed en voor 
enkele Brabantse gemeenten nog w o r d t aanbesteed zal in dit dossier geen gevolg komen. 

4. Huidige situatie HRA 
Sinds 2007 neemt de aangeboden hoeveelheid HRA af. Voor het eerst in 2011 hebben de Brabantse 
gewesten gezamenl i jk minder dan 510 k i lo ton HRA per jaar aangeleverd. Dit vo lumetekor t is 
onts taan doorda t gemeenten act ief aan de gang gegaan zijn met afvaldoelste l l ingen, zoals deze 
ondermeer door de landel i jke en provinciale pol i t iek zijn weggezet. Daarnaast speelden 
ontwi jkgedrag en de economische crisis een rol . De beweging van Afval naar Grondstof en de 
invoer ing van d i f tar heef t met name de laatste ja ren een groo t ef fect op de onts tane hoeveelheid 
HRA. Al het HRA dat aan huis en op mi l ieustraten w o r d t ingezameld dient aangeleverd te w o r d e n aan 
At te ro . Verwacht w o r d t dat de hoeveelheid HRA de komende jaren nog verder zal a fnemen. 

In 2013 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van de VvC en A t te ro . 
Onderwerp van deze overleggen was een oplossing voor het onts tane vo lumetekor t . De verkende 
oplossingsricht ing ging uit van een voorste l van A t te ro voor nalever ing van HRA gedurende 4 
maanden na 1 februar i 2017. Het open einde in de oplossing van A t te ro is u i te indel i jk een breekpunt 
gebleken en was daarmee van de baan. 
Daarnaast was het merendeel van de Brabantse gemeenten bezig met een aanbesteding voor de 
verwerk ing van HRA na 1 februar i 2017. Dit was ook een reden o m niet verder te gaan met de 
oplossingsricht ing van nalevering. 

4.1 Bestuurlijke druk op de provincie Noord-Brabant en verkoop aandelen 
De VvC, verschi l lende gewesten en gemeenten hebben bij Gedeputeerde Staten en Provinciale 
Staten meerdere malen erop aangedrongen de te verwach ten meeropbrengst bij de verkoop van de 
aandelen A t te ro , zo nodig aangevuld met een bedrag uit de extra inkomsten van de afgelopen ja ren, 
in te zet ten o m de Brabantse gemeenten te compenseren voor een eventuele nahef f ing. De 
provincie Noord-Brabant zou hiervoor een reservering kunnen maken uit de opbrengstgelden die pas 
aangesproken w o r d t als er daadwerkel i jk sprake is van een nahef f ing en de gesprekken met A t te ro 
niets op leveren. Op 11 apri l j l . hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant geen wensen en 
bedenkingen kenbaar gemaakt over de voorgenomen verkoop van de aandelen A t te ro aan 
Water land . Tijdens deze vergader ing u i t ten de verschi l lende fract ies we l de nodige zorgen ten 
aanzien van de naheff ing. De aandelen A t te ro zijn op 27 mei 2014 overgenomen door Water land . 
Op 15 mei 2014 heeft een over leg plaatsgevonden tussen gedeputeerde B. Pauli, P. Vincent ( toen 
nog algemeen d i recteur A t te ro ) , de heer Föllings (di recteur Recycling A t te ro) en de heer B. de Vries 
(voorz i t ter VvC). In dit over leg is voorgesteld o m per gewest te bespreken of er b innen de kaders en 
de loopt i jd van de bestaande contracten maatwerkafspraken kunnen wo rden gemaakt met 
bet rekk ing t o t de afva ls t romen en aan te leveren vo lumes, die de gevolgen van de aanleverpl icht en 
vo lumeverp l ich t ing enigszins met maa twerk kunnen mi t igeren. In di t over leg hebben de aanwezige 
part i jen aangegeven bereid te zijn o m aan dergel i jke over leggen per gewest mee te werken . 

4.2 Facturen Attero 
Op 2 1 mei 2014 heeft A t te ro Zuid B.V. de Brabantse gewesten een br ief gestuurd over de nahef f ing 
vo lumepl ich t . In deze br ief kondigt A t te ro aan een factuur te wi l len s turen aan de gewesten. A t te ro 
heef t de fac turen op 23 mei 2014 vers tuurd . 
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4.3 Gezamenlijke reactie naar Attero 
De Vereniging van Contractanten heeft in haar vergader ing van 6 jun i 2014 besloten o m , namens de 
Brabantse gewesten, gezamenl i jk op te t rekken, waarb i j de facturen gezamenli jk wo rden 
aangevochten. Deze br ieven zijn op 18 jun i 2014 aan A t te ro verzonden. 
Deze brief heeft als doel o m : 

» gezamenl i jk op te t rekken - dat de gewesten gezamenli jk r icht ing A t te ro reageren en de 
gewesten niet tegen elkaar uit wo rden gespeeld; 

» de fac turen te betwis ten voor 22 jun i 2014 (vervaldatum fac tuur ) ; 
» te verzoeken o m nadere onderbouw ing van de fac turen. 

De Vereniging van Contractanten heef t me t de zes gewesten afgestemd wa t de gezamenl i jke reactie 
w o r d t naar A t te ro . De VvC vraagt aan A t te ro meer in format ie en een onderbouw ing van de fac turen. 

4.4 Gesprekken met Attero 
Daarnaast is in de vergader ing van de VvC van 6 jun i 2014 besloten dat de individuele gewesten 
gesprekken kunnen voeren met A t te ro , maar dat er vooralsnog geen afspraken of deals gemaakt 
w o r d e n tussen de gewesten /gemeenten en A t te ro . De ideeën en /o f voorste l len wo rden eerst via de 
gewesten aan de VvC teruggekoppeld , o m deze in de vergader ing van de VvC op 5 september 2014 
te bespreken. 

4.5 Woordvoering 
De VvC heeft op 6 jun i 2014 besloten dat de woordvoer ing namens de VvC loopt via haar voorz i t ter , 
de heer B. de Vries. 

M e t deze brief hopen wi j een helder beeld te hebben geschetst van: 

» de contracts i tuat ie tussen de individuele gewesten met A t te ro voor de verwerk ing van HRA 
en GFT; 

» de rol van de Vereniging van Contractanten Afvalstur ing Brabant; 

» het s tandpunt van de Vereniging van Contractanten Afvalstur ing Brabant inzake de 
vers tuurde brieven en fac turen door A t te ro ; 

» en de genomen stappen r icht ing A t te ro inzake het betwis ten van de fac turen en het verzoek 
t o t aanlever ing van in format ie en onderbouw ing van de fac turen. 

Moch ten de komende t i jd zich ontwikke l ingen voordoen in dit dossier dan w o r d t u daar 
vanzelfsprekend van op de hoogte gebracht. 

Deze brief is tevens verzonden aan de besturen en de ambte l i jke ver tegenwoord igers van de 
gewesten in Noord-Brabant . 

Hoogachtend, 
Het Bestuur van de Vereniging van Contractanten Afvalstur ing Brabant, 
Namens deze, de voorz i t ter 

mr. Berend de Vries 

In afschrift aan » Bestuur en kerngroep VvC-ASB 

VvC ASB, 23 juni 2014 
Kenmerk 70100045 

8 



Vereniging van Contractanten 
Afvalsturing Brabant 

Bijlage 1: Overzicht overeenkomsten en Addenda HRA en GFT 

Overeenkomst Part i jen Datum Loopt i jd Opzegtermi jn 

1. Overeenkomst inzake het 
verbranden van afval uit de 
provincie Noord-Brabant 

AZN en ASB 8 september 

1993 

15 jaar 5 jaar 

2. Intent ieverk lar ing t o t 
samenwerk ing in de 
afvalverwi jder ing op provinciaal 
niveau in Noord-Brabant 

Gewesten, 
provincie Noord-
Brabant, 
PNEM/MEGA-groep 

22 maart 1999 

3. Overeenkomst inzake het 
aanleveren en verwerken van 
brandbaar afval 

ASB en gewest Diverse data in 
1993 (datum 
SRE) 

Idem 1. Idem 1. 

4. Verkoop aandelen ASB gewesten en PMG-
milieuservices 

2001 

5. Addendum bij de 
Overeenkomst inzake het 
aanleveren en verwerken van 
brandbaar afval 

ASB en gewest 23 november 

2001 

6. Tar ievenmodel HA Idem 4. Idem 4. Idem 4. Idem 4. 

7. Addendum bij de 
overeenkomsten inzake het 
aanleveren en verwerken van 
brandbaar huishoudel i jk afval 
inzake tar iefsconsequent ies 4 
lijn AZN en cont rac t te rmi jn 

1 januar i 2009 Idem 3. Idem 3. 

8. Dienstver leningsovereenkomst 
inzake het aanbieden en 
verwerken van GFT-afval 

Gewest en ASB Diverse data in 
1996 

Gekoppeld 
aan 
contracten 
ASB en 
verwerkers 

9. Addendum bij de 
Dienstver leningsovereenkomst 
inzake het aanbieden, overslaan 
en t ranspor teren en verwerken 
van GFT-afval 

ASB en gewest 23 november 

2001 

Idem 6. 

10 Tar ievenmodel GFT Idem 5. Idem 5. Idem 5. Idem 5. 

11 Addendum bij de 
Dienstver leningsovereenkomst 
inzake het aanbieden en 
verwerken van GFT-afval met 
het Addendum bij de 
Dienstver leningsovereenkomst 
inclusief Tar ievenmodel GFT uit 
2011 en met het daarbi j 
behorende Addendum bij het 
Tar ievenmodel GFT uit 2006 

ASB en gewest 
(SRE niet namens 
Eindhoven, ODBN 
niet namens 
Bernheze, Oss, 
Veghel, Uden en 
Sint-Oedenrode) 

Juli 2010 Tot 1 
februar i 
2017 
gekoppeld 
aan 
contracten 
ASB en 
verwerkers 
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